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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการตางประเทศใหมีพลวัตและเอกภาพ   

กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1.การบริหาร
อัตรากําลังและ
ตําแหนงใหสอดคลอง
กับความตองการของ
หนวยงานทั้ง
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ และตาม
เหตุผลความจําเปนของ
ภารกิจ 

1.1 วิเคราะหอัตรากําลัง
ของสวนราชการเพื่อปรับ
โครงสรางอัตรากําลังให
สอดคลองกับภารกิจใน
ปจจุบัน 

ระดับ
ความสําเร็จใน
การปรับ
โครงสราง
อัตรากําลังให
สอดคลองกับ
ภารกิจใน
ปจจุบัน             

รวบรวมขอมลู
และวิเคราะห
เหตุผลความ
จําเปนของการขอ
ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง
ใหสอดคลองกับ
ความตองการและ  
ความเหมาะสม
ตามภารกิจ 

นําเสนอบท
วิเคราะหและ
ขอเสนอในการ
ดําเนินการเกลี่ย
อัตรากําลัง/
กําหนดตําแหนง/
ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง
รายตําแหนง ให
กระทรวงฯ 
พิจารณา 

มีการหารือและขอรับ
ความเห็นจาก
สํานักงาน ก.พ. ใน
การจัดทําเอกสาร
เพื่อประกอบการจดั
เตรียมการประชุม
และขอพิจารณาเพื่อ
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการ
กําหนดตําแหนง
ระดับสูงของ
กระทรวงการ
ตางประเทศ / อ.
ก.พ.กระทรวงฯ 

จัดทําขอมูลและ
ประเด็นเพื่อ
พิจารณา และ
นําเสนอในที่
ประชุม
คณะกรรมการการ
กําหนดตําแหนง
ระดับสูงของ
กระทรวงฯ / อ.
ก.พ.กระทรวงฯ 

มีผลการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
การกําหนด
ตําแหนง
ระดับสูงของ
กระทรวงฯ / ที่
ประชุม อ.ก.พ. 
กระทรวงฯ 

ตลอด
ปงบประมาณ  

สวนโครงสราง 
สํานักบริหาร
บุคคล 

2. การสรรหาบุคลากร
ที่มสีมรรถนะสูงและมี
คุณธรรมเพื่อเปนกลไก
ในการดําเนิน

2.1 การประชาสัมพันธ
เชิงรุกในการสรรหาที่
เขาถึงกลุมเปาหมาย 
2.2 จัดทําแผนเพื่อขอรับ

-ระดับ
ความสําเร็จใน
การไดบุคลากร
ที่มีสมรรถนะสูง

สํารวจความ
ตองการ
ขาราชการ/
พนักงานราชการ

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
สอบแขงขัน/ 

จัดทําประกาศรับ
สมัคร ประชาสมัพันธ
การรับสมัครและ
ดําเนินการรับสมัคร 

แตงตั้ง
คณะกรรมการชุด
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสอบ อาทิ 

ดําเนินการสรร
หาและเลือกสรร
โดยการ
สอบแขงขัน/ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

ฝายสรรหา 
สํานักบริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรของ
กระทรวงฯ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

ทุนพัฒนาขาราชการ
ประจําปในสาขาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ดานการตางประเทศ  
2.3พัฒนาระบบสรรหาใน
ทุกตําแหนงงาน 
2.4จัดสรรทุนการศึกษา
ใหสอดคลองกับทุกปรเด็น
ยุทธศาสตรและ
อัตรากําลัง (มีการ
วิเคราะหความตองการ
และความจําเปนที่
กระทรวงตองการ
บุคลากรที่มคีวามชํานาญ
ในดานใด 

และมีคณุธรรม  
 
                     
-ระดับ
ความสําเร็จใน
การสรรหา 
บรรจุ และ
แตงตั้งไดตาม
กรอบ
อัตรากําลัง โดย
มีบุคลากร
เพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน 

จากสวนราชการ
ตางๆ ใน
กระทรวงฯ 

คัดเลือก 
(ขาราชการ) / 
คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา
และเลือกสรร 
(พนักงานราชการ) 
เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑเกี่ยวกับ
การสรรหา 

คณะกรรมการ
ออกขอสอบ 
คณะกรรมการ
ประเมินความ
เหมาะสมกับ
ตําแหนง เปนตน 

คัดเลือกและ
สอบสัมภาษณ 
และประกาศ
รายชื่อผู
สอบแขงขัน/ 
คัดเลือก ได 

3. การจัดสรรบุคลากร
ตามความรู
ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให
สวนราชการดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงระเบียบ
โยกยายขาราชการไป
ตางประเทศ 
3.2 การจัดสรรบุคลากร
ใหแตละหนวยงาน
อยางหมาะสมเปนไปตาม
ความตองการของ
หนวยงาน และอยูภายใน

- ระดับ
ความสําเร็จใน
การจัดทํา
ระเบียบโยกยาย
ขาราชการไป
ตางประเทศ  
-ระดับ
ความสําเร็จใน

มีการสาํรวจอัตรา
กําลังคนและ
ความตองการดาน
บุคลากรของ 
แตละหนวยงาน 

มีการหารือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ สอบถาม
เหตุผล       
และความจําเปน 
และจํานวน
บุคลากรที่ตองการ 
ประสานกับ

มีการประชุม
คณะกรรมการ 
ผูบริหาร หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาจัดสรร
บุคลากร 

มีการแจงให
หนวยงาน (และ
ขาราชการ) 
รับทราบผลการ
จัดสรรบุคลากร 

หนวยงาน
ภายใน
กระทรวงฯ 
ไดรับการจัดสรร
บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ตลอด
ปงบประมาณ 

ฝายโยกยาย 
สํานักบริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ระยะเวลาที่กําหนด  การจัดสรร
บุคลากรใหกับ
หนวยงาน ทั้งใน
สวนกลาง และ
ตางประเทศ 

หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อให
การสรรหาและ
จัดสรรตามภารกิจ 

 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพที่ไดมาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 

กลยุทธ 
แผนงาน /  

โครงการ ประจําป 
2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1.สงเสรมิการประกวด
นวัตกรรมในการปรับปรุง
วิธีการทํางาน  

1.1 โครงการ MFA 
Innovation Award 

จํานวนผลงานที่
ไดรับรางวัล
ประจําป  

ศึกษาแนวทางการ
จัดโครงการ
ประกวด
นวัตกรรมจาก
หนวยงานราชการ
อื่นๆ  
 
 
 
 

วางระบบโครงการ
ประกวดนวัตกรรม
ในการปรับปรุง
วิธีการทํางานของ
กระทรวงฯ  

เผยแพรใหความรู
แกบุคลากรในการ
สรางนวัตกรรม 

จัดประกวด
นวัตกรรมในการ
ปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน โครงการ 
MFA Innovation 
Award  

นํานวัตกรรมมา
ใชปรับปรุง
คุณภาพ
กระบวนการ
ทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สวนโครงสราง   
สํานักบริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ 
แผนงาน /  

โครงการ ประจําป 
2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2. การจัดทํา HR 
Inventory 

2.1 โครงการสํารวจ
ความเชี่ยวชาญของ
ขาราชการ 

ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการที่
ดําเนินการได
ตามเปาหมาย 

จัดทําแผน
ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมลู 

สํารวจความ
เชี่ยวชาญของ 
ขาราชการ 

วิเคราะหและ
สรุปผลประเภท
ความเชี่ยวชาญของ
ขาราชการ 

บันทึก จัดเก็บและ
ปรับปรุง
ฐานขอมูล
สม่ําเสมอ 

ฐานขอมูลไดรับ
การนําไปใช 
ประโยชนตอ
หนวยงานอื่น 
 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สวนบริหาร
ขอมูล  สํานัก
บริหารบุคคล 

3.ปรับกระบวนการ
ใหบริการที่เกี่ยวกับ HR
แบบ Online ใหมีความ
ทันสมัยและใชงานงาย 

3.1 โครงการ HR 
Paperless   อาทิ การใช 
QR code การลา
ออนไลน และบัตร
ขาราชการอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการที่
ใหบริการแก
ขาราชการที่
เกี่ยวของ 
 

ประชุมหารือเพื่อ
ปรับกระบวนการ
ใหบริการ 

ประชาสมัพันธ
โครงการ 

ดําเนินการตาม
โครงการ  

ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการภายหลัง
การดําเนิน
โครงการ 

ประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สวนบริหาร
ขอมูล  สํานัก
บริหารบุคคล 

4.เพิ่มชองทางการสื่อสาร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4.1 โครงการ HR สัญจร จํานวนการจัด
โครงการ HR 
สัญจร 

วางแผนการ
ดําเนินโครงการ 

ประชุมหารือเพื่อ
กําหนดหัวขอใน
โครงการ HR 
สัญจร 

ดําเนินโครงการ รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ  

ประเมินผล
โครงการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

ฝายประเมินฯ
สํานักบริหาร
บุคคล 

 
 
 
 



5 

 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   สงเสริมใหบุคลากรของกระทรวงมีทักษะและสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนเปาหมายของกระทรวงอยางยั่งยืน 
 

กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร (จัดทําแผน
ฝกอบรมตามยุทธศาสตรทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวให
ครอบคลมุทุกสายงาน) 
และเชื่อมโยงทักษะดิจิทัล
โดยสํานักงาน ก.พ. เขากับ
แผนพัฒนาขาราชการ
ประจําป 

1.1 การฝกอบรมตาม
กลุมวิชาการเรียนรู (5s)  
 
 
 
 
 

รอยละความสาํเรจ็ในการ
ดําเนินการตามแผน 
ยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการตางประเทศ    
(พ.ศ.2561-2565)              

จัดใหมีการ
ฝกอบรม
รายวิชาใน 
Learning 
Module (5S) 
ไดรอยละ 20  

จัดใหมีการ
ฝกอบรม
รายวิชาใน 
Learning 
Module (5S) 
ไดรอยละ 40 

จัดใหมีการ
ฝกอบรม
รายวิชาใน 
Learning 
Module (5S) 
ไดรอยละ 60 

จัดใหมีการ
ฝกอบรม
รายวิชาใน 
Learning 
Module (5S) 
ไดรอยละ 70 

จัดใหมีการ
ฝกอบรม
รายวิชาใน 
Learning 
Module (5S) 
ไดรอยละ 80 

ตลอด
ปงบประมาณ 
2562 

สถาบันการ
ตางประเทศฯ 

1.2 หลักสูตรดานการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

หลักสตูรมี
รายวิชาดาน
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
และทักษะ
ดิจิทัล จํานวน 
1 หลักสูตร 

หลักสตูรมี
รายวิชาดาน
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
และทักษะ
ดิจิทัล จํานวน 
2 หลักสูตร 

หลักสตูรมี
รายวิชาดาน
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
และทักษะ
ดิจิทัล จํานวน 
3 หลักสูตร 

หลักสตูรมี
รายวิชาดาน
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
และทักษะ
ดิจิทัล จํานวน 
4 หลักสูตร 

หลักสตูรมี
รายวิชาดาน
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
และทักษะ
ดิจิทัล จํานวน 
มากกวา 4 
หลักสตูร 

2. ใหมีการจัดฝกอบรมแบบ
เนนการฝกทักษะ soft 
skill และการบริหาร 
รวมถึงทักษะที่จําเปนใน

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมที่บรรจุรายวิชาที่
พัฒนาดาน soft skill  

ระดับความสําเร็จในการมี
รายวิชาที่พัฒนา soft skill 
ในทุกหลักสูตร ไมต่ํากวา
รอยละ 20 ของรายวิชา
ทั้งหมด  

หลักสตูรมี
รายวิชาพัฒนา 
soft skill ใน
หลักสตูรไมต่ํา 
กวารอยละ 20 

หลักสตูรมี
รายวิชาพัฒนา 
soft skill ใน
หลักสตูรไมต่ํา 
กวารอยละ 20 

หลักสตูรมี
รายวิชาพัฒนา 
soft skill ใน
หลักสตูรไมต่ํา 
กวารอยละ 20 

หลักสตูรมี
รายวิชาพัฒนา 
soft skill ใน
หลักสตูรไมต่ํา 
กวารอยละ 20 

หลักสตูรมี
รายวิชาพัฒนา 
soft skill ใน
หลักสตูรไมต่ํา 
กวารอยละ 20 

ม.ค. – ก.ย. 
2562 

สถาบันการ
ตางประเทศฯ 
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กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

สถานการณตางๆ 

 

จํานวน 1 
หลักสตูร 

จํานวน 2
หลักสตูร 

จํานวน 3 
หลักสูตร 

จํานวน 4
หลักสตูร 

จํานวนมากกวา 
4 หลักสูตร 

3. จัดการศึกษาดูงานกับ
หนวยงานในทีมประเทศ
ไทย และจดัเวทีแลกเปลีย่น
ความรูระหวางหนวยงาน      

3.1 การศึกษาดูงานและ
รับฟงการบรรยายภารกิจ
คาบเกี่ยวในหนวยงานทีม
ประเทศไทย  
 

-ระดับความสําเร็จในการจัด 
การศึกษาและรับฟงการ
บรรยายภารกิจไดปละ 3 
หนวยงาน 
 
 

มีการเยี่ยมชม
หนวยงาน
ภารกิจคาบ
เกี่ยว 1 ครั้ง     
1 หนวยงาน 

มีการเยี่ยมชม
หนวยงาน
ภารกิจคาบ
เกี่ยว 2 ครั้ง        
2 หนวยงาน 

มีการเยี่ยมชม
หนวยงาน
ภารกิจคาบ
เกี่ยว 3 ครั้ง       
2 หนวยงาน 

มีการเยี่ยมชม
หนวยงาน
ภารกิจคาบ
เกี่ยว 3 ครั้ง       
3 หนวยงาน 

มีการเยี่ยมชม
หนวยงาน
ภารกิจคาบ
เกี่ยว 3 ครั้ง       
3 หนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
2562 

สถาบันการ
ตางประเทศฯ 

3.2 การจัดกิจกรรม 
Director’s Forum 
  

-ระดับความสําเร็จในการจัด
กิจกรรม Director's 
Forum ปละ 6 ครั้ง 

จัดกจิกรรม 
Director’s 
Forum ได        
1 ครั้ง 

จัดกิจกรรม 
Director’s 
Forum ได        
2 ครั้ง 

จัดกิจกรรม 
Director’s 
Forum ได        
3 ครั้ง 

จัดกิจกรรม 
Director’s 
Forum ได        
4 ครั้ง 

จัดกิจกรรม 
Director’s 
Forum ได        
5 ครั้ง 

4.จัดใหมีระบบพี่เลีย้งเพื่อ
เปนที่ปรึกษาและเปน Role 
Model ของขาราชการ
กระทรวงฯ   

 

4.1 ระบบพี่เลี้ยงสําหรับ
ขาราชการแรกเขาและ
ขาราชการสายงาน 
Home-based 

 -มีการกําหนดพี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาทักษะการตัดสินใจ
และแกไขปญหาในสวน
ราชการภายใตกระทรวง
การตางประเทศไมนอยกวา
รอยละ 80 
 
 
 

จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงในสาย
งาน Home-
based จํานวน
รอยละ 20  
ของสายงาน 

จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงในสายงาน 
Home-based 
จํานวนรอยละ 
40 ของสายงาน 

จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงในสายงาน 
Home-based 
จํานวนรอยละ 
60 ของสายงาน 

จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงในสายงาน 
Home-based 
จํานวนรอยละ 
70 ของสายงาน 

จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงในสายงาน 
Home-based 
จํานวนรอยละ 
80 ของสายงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
2562 

สถาบันการ
ตางประเทศฯ 
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กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

5.  การบริหารจัดการองค
ความรู (KM) ภายในสวน
ราชการ สรางทัศนคติและ
สงเสริมใหขาราชการพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ 

5.1 กิจกรรม KM เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการจัด
กิจกรรม KM ปละ 1 ครั้ง 
ในระดับกระทรวง              

การจัดกิจกรรม 
KM แลมี
หนวยงานเขา
รวม 5 
หนวยงาน  

การจัดกิจกรรม 
KM แลมี
หนวยงานเขา
รวม 10 
หนวยงาน 

การจัดกิจกรรม 
KM แลมี
หนวยงานเขา
รวม 15
หนวยงาน 

การจัดกิจกรรม 
KM แลมี
หนวยงานเขา
รวม 20
หนวยงาน 

การจัดกิจกรรม 
KM แลมี
หนวยงานเขา
รวมมากกวา  
20 หนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2562 

สถาบันการ
ตางประเทศฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Management) เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร 

กลยุทธ 
แผนงาน / โครงการ 
ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1.การพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 โครงการฝกอบรมผู
ประเมินประจําป   

จํานวนผูเขารวม
โครงการฝกอบรมผู
ประเมินประจําป 

เสนอหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
และการเลื่อน
เงินเดือนให
กระทรวงฯ 
พิจารณา 

แจงหลักเกณฑ
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือนใหทุก
สวนราชการ
ทราบและปฏิบัต ิ

จัดอบรมผู
ประเมินใน
ประเทศ 

หนวยงาน   
รอยละ 80       
สงแบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ใหสํานักบริหาร
บุคคลตาม
กําหนดเวลา 

ขาราชการ
ไดรับการ
เลื่อนเงินเดือน
ภายในเดือน 
เมษายน และ
เดือนตุลาคม 

ตลอดป 
งบประมาณ 

ฝายประเมิน
สํานักบริหาร 
บุคคล 
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มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพที่ไดมาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 

กลยุทธ 
แผนงาน /  
โครงการ 

ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1.พัฒนาระบบการ
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม                     
และธรรมาภิบาล 

1.1 การจัดทําคูมือ
ปฏิบัติในการ
สงเสริมคณุธรรม
,จริยธรรม,             
ธรรมาภิบาล 
 
 
1.2 การบรรยาย
พิเศษ 1 กิจกรรม/
ปงบประมาณ     
(แผนยุทธศาสตรวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
กระทรวงฯ ป 
2560-2564         
เรื่องการพัฒนา
บุคลากรดานงาน
ปองกันและ

1.1 ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคูมือปฏิบัติใน
การสงเสริมคุณธรรม
,จริยธรรม,ธรรมาภิบาล 
 
 
 
1.2 จํานวนในการจัด 
กิจกรรมการบรรยาย
พิเศษ 

ประชุมหารือ
เพื่อศึกษา
กฎระเบียบที่
เกี่ยวของ 
 
 
 
วางแผนการ
ดําเนิน
กิจกรรมและ
กําหนดการจดั
กิจกรรม 

สํารวจกรณีปญหา
ที่เกิดขึ้นใน
กระทรวงฯ 
 
 
 
 
ประชุมหารือเพื่อ
กําหนดหัวขอ
เนื้อหาในการ
บรรยายและสรร
หาวิทยากร 

ประชุมเพื่อ
วิเคราะห
เนื้อหาปรับเขา
กับกรณีปญหา
ที่เกิดขึ้นใน
กระทรวงฯ 
 
ประสาน
วิทยากรและ
ประชาสมัพันธ
กิจกรรม 

จัดทําคูมือและ
สํารวจชองทาง
เผยแพร 
 
 
 
 
ดําเนิน
โครงการ 

เผยแพรคูมือใหสามารถ
เขาชมและดาวนโหลด 
 
 
 
 
 
ประเมินผล 

ตลอด
ปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ตลอด
ปงบประมาณ 

สวนวินัย สํานัก
บริหารบุคคล  
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กลยุทธ 
แผนงาน /  
โครงการ 

ประจําป 2562 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ปราบปรามการ
ทุจริต) 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรเพื่อสรางความผาสุกผูกพันตอองคกร   

กลยุทธ 
แผนงาน / 
โครงการ 

ประจําป 2562  

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1.การจัดสวัสดิการ/
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวติทีส่อดคลองกับ
ความตองการที่หลากหลาย 
(QWL)  

1.1 โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (QWL)  

-ตลาดนดับัวแกว 

-กิจกรรมนวด  

-โครงการฝกทักษะ
การปองกันตัว  

 

 

จํานวนกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
การทํางาน(QWL) 

ขาราชการมี
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรม
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต การ
ทํางาน/สิ่ง
อํานวยความ
สะดวกไมนอย
กวารอยละ 40 

ขาราชการมี
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรม
สงเสริมคณุภาพ  
ชีวิตการทํางาน/
สิ่งอํานวยความ
สะดวกไมนอย
กวารอยละ 50 

ขาราชการมี
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรม
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิตการทํางาน/
สิ่งอํานวยความ
สะดวกไมนอย
กวารอยละ 60 

ขาราชการมี
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรม
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิตการทํางาน/
สิ่งอํานวยความ
สะดวกไมนอย
กวารอยละ 70 

ขาราชการมี
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรม
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิตการทํางาน/
สิ่งอํานวยความ
สะดวกไมนอย
กวารอยละ 80 

ตลอด
ปงบประมาณ 

ฝายอํานวยการ 
สํานักบริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ 
แผนงาน / 
โครงการ 

ประจําป 2562  

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2. การปรับปรุงรายชื่อเมือง
ที่มีภาวะความเปนอยูไม
ปกติ (hardship) เพื่อให
สะทอนถึงสภาพขอเท็จจริง
ในปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง
สิทธิประโยชนตางๆ เพื่อให
ขาราชการสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในเมืองดังกลาวได
อยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.1การปรับปรุง
รายชื่อเมืองที่มีภาวะ
ความเปนอยูไมปกติ 
(Hardship) และสิทธิ
ประโยชนและ
สวัสดิการที่เกี่ยวของ 

ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงรายชื่อ
เมืองและสิทธิ 
ประโยชนของเมือง 
Hardship 

รวบรวมขอมลู
ตัวชี้วัด 
(indicator) ที่
นาเชื่อถือ 

ประสานงานกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
(สํานักงาน ก.พ. 
และ
กรมบัญชีกลาง) 

จัดการประชุม
กับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(สํานักงาน ก.พ. 
และ
กรมบัญชีกลาง) 

จัดทํา
แบบสอบถาม
เพื่อเวียนใหกับ 
สอท. / สกญ. 
ทั่วโลก  

นําผลจาก
แบบสอบถาม
มาวิเคราะห 
เพื่อจัดทํา
มาตรฐานของ
หลักเกณฑ
ตัวชี้วัด 

ตลอด
ปงบประมาณ 

ฝายโยกยาย 
สํานักบริหาร
บุคคล 

3.การปรับอัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราวใน
ตางประเทศ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของสํานักงาน
ในตางประเทศ 

3.1การปรับอัตรา
คาจางลูกจางชั่วคราว
ในตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จใน
การปรับอัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราวใน
ตางประเทศ 

มีการหารือ
รวมกันกับ สนง.
ก.พ.ในการ
จัดทําแผนการ
พิจารณาปรับ
อัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราว
ในตางประเทศ 
จํานวน 32 
ประเทศ ตามที่
หนวยงานขอมา 

แจงเวียนขอมูล
สําหรับใชในการ
พิจารณาปรับ
อัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราว
ในตางประเทศ 
เพื่อให สอท./
สกญ. จัดทํา
ขอมูลดังกลาว 

จัดทําแผนการ
พิจารณาปรับ
อัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราว
ในตางประเทศ 
เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ
และมีความ
รวดเร็ว 

สํานักบริหาร
บุคคลวิเคราะห
ขอมูลและจัดสง
ขอมูลที่
ครบถวน
สมบูรณให 
สนง. ก.พ. 
พิจารณา 

สอท./สกญ. 
ไดรับการปรับ
อัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราว
ไมนอยกวา 5 
ประเทศ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สวนโครงสรางฯ 
สํานักบริหาร
บุคคล 

 


